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مقاالت علمي - پژوهشی

عام��ل کیفی��ت، کمیت��ی اس��ت ک��ه ب��رای کمّی  س��ازی جذب 
غیراالستی��ک وارد  حیطه ی لرزه نگاری ش��د ه است ]1[. موج هنگام 
حرکت د ر د رون زمین بخشی از انرژی خود  را از د ست می د هد . د ر 
ای��ن حالت عموماً فرکانس های باالتر زود تر از فرکانس های پایین تر 
تضعیف می ش��وند . د انس��تن عامل کیفیت می تواند  د ر بهبود  مقاطع 
لرزه نگاری بس��یار مؤثر باشد . عالوه بر این عامل کیفیت می تواند  د ر 
بررسی برخی متغیرهای مخزنی نیز استفاد ه شود . هنوز روش یکتایی 
برای محاسبه ی این عامل ارائه نش��د ه است. هر کد ام از روش ها د ر 

شرایط مختلف، کیفیت های متفاوتی ارائه د اد ه اند .
مفهوم عامل کیفیت برای نخس��تین بار توسط جانسون3 د ر بخش 
مهند سی شرکت الکتریک غرب و جهت ارزیابی کیفیت سیم پیچ ها 

معرفی شد  ]2[.
عامل کیفیت می تواند  د ر قالب متغیری مطلوب به عنوان یک ابزار 
ش��ناسایی عمل کرد ه و روابطی را با اش��باع سیال، نوع سیال و فشار 
منفذی نشان د هد . این عامل همچنین به تغییرات سیال منفذی و فشار 
منفذی غیرنرمال حس��اس است. به همین د لی��ل است که محاسبه ی 
عام��ل کیفی��ت موضوع مهمی تلقی ش��د ه و خود  را د ر بس��یاری از 
مفاهی��م مث��ل جذب، فه��م و تعریف مکانیس��م گس��ل ها، د رجه ی 
فشرد گی، حضور گازها و همچنین شناسایی مقد ار سیاالت د ر شیل 

و ماسه ی متخلخل نشان می د هد  ]3[.

تن4 تع��د اد  د ه روش مختلف محاسب��ه را روی د اد ه های پروفایل 
لرزه ای قائم مقایس��ه کرد  و نتیجه گرفت که هیچ روش��ی به تنهایی 
برای تمامی شرایطی مناسب نیست و بر سایرها روش ها برتری ند ارد  

.]4[
پژول5 عامل کیفیت را با استفاد ه از استهالک د امنه با انطباق خطی 
مستقیم روی لگاریتم نسبت های د امنه برای مقاد یر ثابت فرکانس د ر 
اعم��اق مختلف محاسبه کرد . با این روش آنها مد عی ش��د ند  که به 
هیچ فرضی مبنی بر وابستگی عامل کیفیت به فرکانس نیاز نیست ]5[.

1-روش استهالک د امنه ی موج پایین روند ه
د ر محیط ویس��کوز پخش موج د ر جهت مثبت x با کاهش د امنه 

د ر حین عبور به شکل رابطه ی-1 بیان می شود :

)1(

و نتيجه گرفت كه  كرداي قائم مقايسه هاي پروفايل لرزهرا روي داده محاسبه ده روش مختلفتعداد  4تن
 ديگر برتري نداردروش بر  روشيشرايطي مناسب نيست و هيچ  تماميها به تنهايي براي از روش يكهيچ
]4[.  

هاي دامنه مستقيم روي لگاريتم نسبت يدامنه با انطباق خط استهالككيفيت را با استفاده از  عامل 5پژول
. با اين روش آنها مدعي شدند كه به هيچ فرضي كردبراي مقادير ثابت فركانس در اعماق مختلف محاسبه 

  .]5[ نيستنياز كيفيت به فركانس  عاملوابستگي  رمبني ب
  
  روندهموج پايين يدامنه ستهالكروش ا-1

بيان  1-يشكل رابطهبهبا كاهش دامنه در حين عبور  xدر محيط ويسكوز پخش موج در جهت مثبت 
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متناظر با  x يدهندهنشان mxباشد و  ���������پيك دامنه روي يك طول موج  ستهالكفرض كنيد ا
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  شود:بيان مي 5- يشكل رابطهبه 2xو  1xها براي دو عمق مختلف نسبت دامنه
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دست به ��عمقي  يتابعي از بازهعنوان ها بهبا رگرسيون خطي لگاريتم نسبت دامنه αضريب ميرايي 
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exp(-) فرض کنی��د  استهالک پیک د امنه روی ی��ک طول موج
π/Q باش��د  و xm نش��ان د هند ه ی x متناظر با پی��ک ψ و λ طول موج 

موبوطه باشد  آنگاه رابطه ی-2 را خواهیم د اشت:
         )2(

و نتيجه گرفت كه  كرداي قائم مقايسه هاي پروفايل لرزهرا روي داده محاسبه ده روش مختلفتعداد  4تن
 ديگر برتري نداردروش بر  روشيشرايطي مناسب نيست و هيچ  تماميها به تنهايي براي از روش يكهيچ
]4[.  

هاي دامنه مستقيم روي لگاريتم نسبت يدامنه با انطباق خط استهالككيفيت را با استفاده از  عامل 5پژول
. با اين روش آنها مدعي شدند كه به هيچ فرضي كردبراي مقادير ثابت فركانس در اعماق مختلف محاسبه 

  .]5[ نيستنياز كيفيت به فركانس  عاملوابستگي  رمبني ب
  
  روندهموج پايين يدامنه ستهالكروش ا-1

بيان  1-يشكل رابطهبهبا كاهش دامنه در حين عبور  xدر محيط ويسكوز پخش موج در جهت مثبت 
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و نتيجه گرفت كه  كرداي قائم مقايسه هاي پروفايل لرزهرا روي داده محاسبه ده روش مختلفتعداد  4تن
 ديگر برتري نداردروش بر  روشيشرايطي مناسب نيست و هيچ  تماميها به تنهايي براي از روش يكهيچ
]4[.  

هاي دامنه مستقيم روي لگاريتم نسبت يدامنه با انطباق خط استهالككيفيت را با استفاده از  عامل 5پژول
. با اين روش آنها مدعي شدند كه به هيچ فرضي كردبراي مقادير ثابت فركانس در اعماق مختلف محاسبه 
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که نتیجه می د هد :

)4(

و نتيجه گرفت كه  كرداي قائم مقايسه هاي پروفايل لرزهرا روي داده محاسبه ده روش مختلفتعداد  4تن
 ديگر برتري نداردروش بر  روشيشرايطي مناسب نيست و هيچ  تماميها به تنهايي براي از روش يكهيچ
]4[.  

هاي دامنه مستقيم روي لگاريتم نسبت يدامنه با انطباق خط استهالككيفيت را با استفاده از  عامل 5پژول
. با اين روش آنها مدعي شدند كه به هيچ فرضي كردبراي مقادير ثابت فركانس در اعماق مختلف محاسبه 

  .]5[ نيستنياز كيفيت به فركانس  عاملوابستگي  رمبني ب
  
  روندهموج پايين يدامنه ستهالكروش ا-1

بيان  1-يشكل رابطهبهبا كاهش دامنه در حين عبور  xدر محيط ويسكوز پخش موج در جهت مثبت 
 شود:مي

���� �� � ��������������� )1                               (  
  

متناظر با  x يدهندهنشان mxباشد و  ���������پيك دامنه روي يك طول موج  ستهالكفرض كنيد ا
 :را خواهيم داشت 2- يرابطه طول موج موبوطه باشد آنگاه λو  ψپيك 

���������
������� � �����������

������� � ���� � ����� )2                     (  
  
  :عبارتيبه

�� � � ��
� � �

� )3                                          (  
  
  دهد:مينتيجه  كه

� � �
�� �

��
�� )4                                                 (  

  
  شود:بيان مي 5- يشكل رابطهبه 2xو  1xها براي دو عمق مختلف نسبت دامنه

�����
����� � ��������� � ���� )5                                    (  

  
دست به ��عمقي  يتابعي از بازهعنوان ها بهبا رگرسيون خطي لگاريتم نسبت دامنه αضريب ميرايي 

 آيد.مي

�� ������������ � ��� )6                               (  

نس��بت د امنه ها برای د و عمق مختلف x1 و x2 به شکل رابطه ی-5 
بیان می شود :

و نتيجه گرفت كه  كرداي قائم مقايسه هاي پروفايل لرزهرا روي داده محاسبه ده روش مختلفتعداد  4تن
 ديگر برتري نداردروش بر  روشيشرايطي مناسب نيست و هيچ  تماميها به تنهايي براي از روش يكهيچ
]4[.  

هاي دامنه مستقيم روي لگاريتم نسبت يدامنه با انطباق خط استهالككيفيت را با استفاده از  عامل 5پژول
. با اين روش آنها مدعي شدند كه به هيچ فرضي كردبراي مقادير ثابت فركانس در اعماق مختلف محاسبه 

  .]5[ نيستنياز كيفيت به فركانس  عاملوابستگي  رمبني ب
  
  روندهموج پايين يدامنه ستهالكروش ا-1

بيان  1-يشكل رابطهبهبا كاهش دامنه در حين عبور  xدر محيط ويسكوز پخش موج در جهت مثبت 
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ضریب میرایی α با رگرسیون خطی لگاریتم نسبت د امنه ها به عنوان 
تابعی از بازه ی عمقی x∆ به د ست می آید .

و نتيجه گرفت كه  كرداي قائم مقايسه هاي پروفايل لرزهرا روي داده محاسبه ده روش مختلفتعداد  4تن
 ديگر برتري نداردروش بر  روشيشرايطي مناسب نيست و هيچ  تماميها به تنهايي براي از روش يكهيچ
]4[.  

هاي دامنه مستقيم روي لگاريتم نسبت يدامنه با انطباق خط استهالككيفيت را با استفاده از  عامل 5پژول
. با اين روش آنها مدعي شدند كه به هيچ فرضي كردبراي مقادير ثابت فركانس در اعماق مختلف محاسبه 

  .]5[ نيستنياز كيفيت به فركانس  عاملوابستگي  رمبني ب
  
  روندهموج پايين يدامنه ستهالكروش ا-1
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عام��ل کیفیت متناظر ب��ا هر الیه یا ب��ازه از رابط��ه ی-4 به د ست 
می آید . به عبارت د یگر این روش بس��یار به روش نس��بت های طیفی 
نزد یک است و فقط به نوع د امنه مورد  نیاز اش��اره د ارد  که د ر اینجا 

این د امنه از موج پایین روند ه د ریافت شد ه است ]5[.

2-روش کار
د ر ای��ن مطالع��ه، روش استه��الک د امن��ه ب��ا استف��اد ه از امواج 
پایین رون��د ه د ر د اد ه های پروفایل لرزه ای قائم برای محاسبه ی عامل 
کیفی��ت د ر یکی از چاه های شمال ش��رقی ایران استفاد ه ش��د ه و د ر 
نهایت نتایج آن برای بازه های عمقی مختلف نمایش د اد ه شد ه است. 
د ر ای��ن روش ابتد ا د اد ه ها پرد ازش می ش��ود  و یک بار د ر پرد ازش 
د اد ه ها، بازیابی د امنه ی حقیقی انجام ش��د ه و بار د یگر انجام نش��د ه 
است. سپس د امنه ی موج مس��تقیم روی د اد ه ه��ای پروفایل لرزه ای 
قائم ب��رای موج پایین روند ه د ر اعماق مختلف برای د اد ه های خام و 
هر د و د سته د اد ه های پرد ازش ش��د ه محاسبه گرد ید ه و با استفاد ه از 

اطالعات موجود  عامل کیفیت محاسبه شد ه است.

2-1- د اد ه های خام
با استفاد ه از امواج مس��تقیم، سرعت های ب��ازه ای توسط نرم افزار 
PROMAX محاسب��ه ش��د ه اس��ت. با توج��ه به اطالع��ات سرعت 
 و تغیی��رات ش��د ید  بین آنها چه��ار الیه  ) د ر اعم��اق2500-2900، 
3400-2900، 3720-3400، 4600-3720 متر( مشخص شد ه است. 
سپ��س برای هر یک از این چهار الیه طی��ف د امنه ی میانگین مطابق 
ش��کل-2 به د س��ت آم��د ه و از روی آن، فرکان��س مرکزی توسط 
نرم افزار Mathlah محاسبه شد ه است. بیشینه ی د امنه برای روند ی از 
موجک که د ر ش��کل-1 مشخص شد ه به د ست آمد ه است. لگاریتم 
طبیعی د امنه ها محاسبه ش��د ه و سپس با استفاد ه از رابطه ی-6 ضریب 
جذب برای چهار الیه ی د رنظر گرفته ش��د ه به طور جد اگانه محاسبه 
ش��د ه است. د ر نهایت با استفاد ه از رابطه ی-4 عامل کیفیت محاسبه 

شد ه است )شکل-3 برای بازه ی 4600-3720(.

2-2- د اد ه های پرد ازش شد ه بد ون بازیابی د امنه
د اد ه های خام شکل-1 با استفاد ه از نرم افزارPROMAX  پرد ازش 
و د ر نهای��ت با استف��اد ه از فیلتر میانی، ام��واج پایین روند ه از امواج 
باالروند ه جد ا ش��د ه اما بازیابی د امنه روی آنها اعمال نش��د ه است. 
سپ��س طیف د امنه از طری��ق نرم افزار Mathlah ب��رای چهار الیه ی 
مد نظ��ر محاسبه ش��د ه و فرکانس مرکزی به د ست آم��د ه است. د ر 
نهایت مانند  حالت قب��ل ضرایب جذب و عامل های کیفیت به د ست 

آمد ه اند .

2-3- د اد ه های پرد ازش شد ه با بازیابی د امنه
د اد ه ه��ای خام ش��کل-1 توس��ط نرم اف��زارPROMAX  د وباره 
پ��رد ازش ش��د ه اند . این ب��ار نیز ب��ا استف��اد ه از فیلتر میان��ی، امواج 

z با د ورافت صفر، مؤلفه ی VSP 1  د اد ه های خام

  
 zبا دورافت صفر، مولفه  VSP: داده هاي خام )1( 1- 2شكل

  
  

2  طیف د امنه ی میانگین چهار الیه ی مد نظر برای د اد ه های شکل-1، 
به ترتیب باال: ســمت چپ مربوط به عمق 2900-2500 و سمت 
راست مربوط به عمق 3400-2900، پایین: سمت چپ مربوط به 

3720-3400 و سمت راست مربوط به 3720-4600

  
 چپ سمت: باال ترتيببه ،1- شكل هايداده براي مدنظري اليه چهار ميانگيني دامنه طيف : 2-2 )2( شكل
 به مربوط چپ سمت: پايين ،3400-2900 عمق مربوط به راست سمت و 2900- 2500 عمق به مربوط
  4600-3720 به مربوط راست سمت و 3720- 3400

  

  
-=αضريب جذب  يمتر و محاسبه 4600-3720نمودار لگاريتم دامنه بر حسب عمق براي ) 3(: 3-2شكل 

  Q=77.13و  0.0004

  

y = ‐0.0004x + 12.219
Q=77.13
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پایین رون��د ه از امواج باالروند ه جد ا ش��د ه و بازیابی د امنه روی آنها 
 Mathlah اعم��ال گرد ید ه است. سپس طیف د امنه از طریق نرم افزار
ب��رای چهار الیه ی مد نظر محاسبه ش��د ه و فرکانس مرکزی به د ست 
آمد ه است. د ر نهایت مانن��د  حالت قبل ضرایب جذب و عامل های 

کیفیت به د ست آمد ه اند .

نتیجه گیری
عامل ه��ای کیفی��ت به د س��ت آم��د ه د ر بخش قبل د ر ش��کل-4 
مالحظه می ش��ود . همان طور که د ر این شکل مشاهد ه می شود  عامل 
کیفی��ت د اد ه های با بازیابی د امنه د ر تمامی الیه ها بیش��تر از حاالت 
د یگر است. زمانی که بازیابی د امنه اعمال می ش��ود  تا حد ود ی سایر 
عوامل تضعیف برطرف شد ه که این می تواند  یکی از د الیل افزایش 
عامل کیفیت باش��د . بنابراین طبیعی است که عامل کیفیت بیش��تر و 

پد ید ه ی جذب کمتر باشد .
د لیل بیش��تر بود ن عامل کیفیت د اد ه های خام نس��بت به د اد ه های 
ب��د ون بازیاب��ی را می توان این مس��أله د رنظر گرفت ک��ه زمانی که 
پرد ازش انجام می ش��ود  بخشی از نویزها برطرف شد ه و تمامی سعی 
بر ای��ن است که امواج پایین روند ه و باالرون��د ه از هم جد ا گرد ند . 
تأثیر بیش��تر نویزهای اعماق سبب می ش��ود  د امن��ه ی سیگنال اصلی 
بزرگ تر از د امنه ی واقعی نش��ان د اد ه ش��د ه و اث��ر اصلی جذب د ر 
د اد ه های خام کاماًل مش��خص نگرد د . همین امر سبب می شود  عامل 

کیفیت بیشتر از آنچه د ر واقعیت است محاسبه گرد د .
د ر جایی که عامل کیفیت به ش��د ت کاه��ش یافته یکی از د الیل 
آن��را می توان توالی ه��ای مد اوم بین مارن و آهک د انس��ت. د ر این 
محد ود ه الیه بند ی مارن و آهک به شد ت د ر حال تغییر است. تعد د  
م��رز الیه ها تأثیر به سزایی بر کاه��ش عامل کیفیت د ارد . از آنجا که 
نمونه برد اری ه��ا هر 20 متر تکرار می ش��ود  و د ر ای��ن روش هرچه 
نمونه برد اری ها بیش��تر باش��د  خطا کاهش می یاب��د ، نمی توان عامل 

کیفیت را به راحتی برای هر مرز کوچک محاسبه کرد .

3   نمود ار لگاریتم د امنه بر حســب عمق برای 4600-3720 متر و 
Q=77.13 و α=-0.0004 محاسبه ی ضریب جذب

  
 چپ سمت: باال ترتيببه ،1- شكل هايداده براي مدنظري اليه چهار ميانگيني دامنه طيف : 2-2 )2( شكل
 به مربوط چپ سمت: پايين ،3400-2900 عمق مربوط به راست سمت و 2900- 2500 عمق به مربوط
  4600-3720 به مربوط راست سمت و 3720- 3400

  

  
-=αضريب جذب  يمتر و محاسبه 4600-3720نمودار لگاريتم دامنه بر حسب عمق براي ) 3(: 3-2شكل 

  Q=77.13و  0.0004

  

y = ‐0.0004x + 12.219
Q=77.13
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4  مقایسه  عوامل کیفیت به د ست آمد ه د ر هر الیه بند ی از سه د اد ه 
د ر فصل قبل

  هاي پردازش شده با بازيابي دامنهداده -3- 1
اين بار نيز با استفاده از فيلتر . اندپردازش شده دوباره  PROMAXافزارنرمتوسط  1-هاي خام شكلداده

سپس  .ه استبازيابي دامنه روي آنها اعمال گرديد شده ورونده از امواج باالرونده جدا مياني امواج پايين
دست مدنظر محاسبه شده و فركانس مركزي به يبراي چهار اليه MATLABافزار طيف دامنه از طريق نرم

 .انددست آمدههاي كيفيت بهعاملمانند حالت قبل ضرايب جذب و  در نهايت .آمده است

  
  نتايج - 2

  .دشوه ميمالحظ 4- قبل در شكل بخش دست آمده درهاي كيفيت بهعامل
 

  
  سه داده در فصل قبل بندي ازدست آمده در هر اليهكيفيت به عوامل مقايسه )4(:1-3شكل 
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